
 

 

แบบ อค./ทส.1.68 
 
 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ และอนิเตอร์เน็ต 

(Electronic Data and Internet) 
 

เป็นที�ตกลงกนัวา่ถา้ขอ้ความใดในเอกสารแนบทา้ยนี�ขดั หรือแยง้กบัขอ้ความที�ปรากฏในกรมธรรม ์
ประกนัภยัใหใ้ชข้อ้ความตามที�ปรากฏในเอกสารแนบทา้ยนี�บงัคบัแทน 

บริษทัจะไม่ชดใชค้า่เสียหายสาํหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายตอ่เนื�อง อนัเป็นผลโดย 
ตรงหรือโดยออ้มซึ�งเกิดจาก : 

1. การทาํงาน หรือการทาํงานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกนั 
หรือเครือขา่ยภายใน (intranet) หรือเครือขา่ยส่วนตวั หรือเครือขา่ยในแบบเดียวกนั 

2. ความเสียหาย การถูกทาํลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื�นๆ 
ของขอ้มูลซอฟทแ์วร์ หรือชุดคาํสั�งของการเขียนโปรแกรม หรือชุดคาํสั�งประเภทใด 

3. การเสียประโยชน์ในการใช ้ หรือในการทาํงานทั�งหมด หรือส่วนหนึ�งส่วนใดของขอ้มูล การเขา้ 
รหสัโปรแกรมซอฟแวร์ เครื�องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื�นใดซึ�งทาํงาน 
โดยใชไ้มโครชิป (microchip) หรือตรรกะที�ฝังอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์  (embedded logic) และการ 
ไม่สามารถ หรือความขดัขอ้งที�เกิดตามมาในการดาํเนินธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั 

เอกสารแนบทา้ยนี�ยงัคงคุม้ครองความเสียหายที�เกิดขึ�นตามมา หรือความเสียหายตอ่เนื�อง อนัเป็นผล 
มาจากภยัที�ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ และเป็นภยัที�ระบุไวด้งัตอ่ไปนี�  คือไฟไหม ้ ฟ้าผา่ แผน่ดินไหว การระเบิด 
อากาศยาน นํ� าท่วม ควนั ยวดยานพาหนะ ลมพาย ุ

บริษทัจะไม่ชดใชค้า่เสียหายสาํหรับความสูญเสีย หรือเสียหาย หรือความเสียหายตอ่เนื�องตามที�ระบุ 
ไวใ้นขอ้ 1, 2 หรือ 3 ขา้งตน้ โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงสาเหตุอื�นใด 

ส่วนเงื�อนไขและขอ้ความอื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันี�  คงใชบ้งัคบัตามเดิม 
       

 
It is agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, 
The Company will not pay for Damage or Consequential loss directly or indirectly caused by, consisting of, or arising 
from: 
1. Any functioning or malfunctioning of the internet or similar facility, or of any intranet or private network or similar 

facility, 
2. Any corruption , destruction, distortion, erasure or other loss or damage to data, software or any kind of 

programming or instruction set , 
3. Loss of use or functionality whether partial or entire of data, coding, program, software, any computer or computer 

system or other device dependent upon any microchip or embedded logic, and any ensuing inability or failure of the 
Insured to conduct business. 

This Endorsement shall not exclude subsequent damage or Consequential Loss, not otherwise excluded, which itself 
results from a Defined Peril. Defined Peril shall mean; 
Fire, Lighting, Earthquake, Explosion, Falling Aircraft, Flood, Smoke, Vehicle Impact, Windstorm or Tempest 
Such Damage or Consequential loss described in 1,2 or 3 above is excluded regardless of any other cause that contributed 
concurrently or in any other sequence. 
All other terms and conditions remain unchanged. 
 
หมายเหต ุ ขอ้ความภาษาองักฤษนี� ถือเป็นคาํแปลเท่านั�น 
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version 
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